Nyhedsbrev juli 2014
Åbning af svømmebassin
Sæsonstarten har ikke været uden problemer. Vi har haft oversvømmelse i teknikrummet (ja det er meget
vand vi har med at gøre), som har ødelagt tekniske installationer. Oversvømmelsen skyldes formodentlig, at
der har været lynnedslag, som har ødelagt elinstallationer og styreudstyr. Også vores filtersystem har vi
måtte rense ekstraordinært.
Som et plaster på såret, bliver poolen holdt åben til og med sidste søndag i september med samme
åbningstider som i sommerferien.
Vandkvaliteten i bassinet er meget høj. Vandet er blødt med lavt klorindhold, og vi får altid godkendelse
uden anmærkning ved kontrolmålinger. For at vi kan levere den kvalitet, har vi brug for hjælp fra brugerne,
som bør følge denne simple regel:
I forbindelse med badningen er det vigtigt, at man har vasket sig, inden man går i vandet.
Det gælder især, hvis man har solcreme på. Det er jo et godt råd at beskytte huden med solcreme, men
hvis der kommer solcreme i vandet, så tilstopper filtrene hurtigere. Derfor: Beskyt dig gerne med solcreme,
men tage lige en tur under bruseren, inden du hopper i bassinet. For de små børn i børnebassinet er det
ikke så afgørende, så de kan godt plaske i med solcreme på.

Varmeforsyning
Der er underskrevet en ny ”Aftale om Varmeforsyning” med E.ON. Den er et resultat af en genforhandling,
som har fundet sted i løbet af vinteren og foråret. Aftalen kan opsiges med fornuftigt varsel, hvis vi vælger
en anden forsyningsform. Det vil formodentlig blive en tilslutning til det kommunale fjernvarmenet.
I den forbindelse blev bestyrelsen på det seneste møde orienteret af vores konsulent fra Force Institute,
som deltager i tekniske undersøgelser og forhandlinger med leverandører for os. Han kunne berette om
processen med fremførsel af fjernvarme fra Hillerød til Allerød. De tekniske og samfundsøkonomiske
udredninger forventes færdiggjort i begyndelsen af august, så den politiske behandling kan gå i gang. Hvis
projektet godkendes politisk, vil omlægningen for kommunens værker være klar omkring årsskiftet
2015/16. Konsulenten vil på vegne af GFR og i samarbejde med bestyrelsen føre forhandlinger med
forsyningsselskabet om en eventuel tilslutning til det offentlige fjernvarmenet. Det forventes, at disse
forhandlinger er så langt, at der kan afholdes en ekstraordinær generalforsamling i GFR om den fremtidige
varmeforsyning i november 2014.
Informationsformidling i Rønneholtparken
Bestyrelsen informerer beboerne gennem det månedlige nyhedsbrev, som udsendes med mail til alle, der
er tilmeldt. Hvis du kender nogen, der ikke får det, så bed dem give besked til
kontoret@roenneholtparken.dk. Herud over informerer vi løbende på hjemmesiden, hvor der er de seneste

meddelelser på forsiden, nyhedsbreve og andre informationer og alle oplysninger om priser og betingelser
for hybridnet, forsikringer, leje af service og møbler osv. Som alle sikkert ved er adressen
www.roenneholtparken.dk
Ud over denne skriftlige information afholdes et antal temamøder i årets løb og der er åbne
bestyrelsesmøder en gang i kvartalet, hvor alle er velkomne. Hvis der er spørgsmål i det daglige så send en
mail til kontoret eller ring i åbningstiden, som er mandag 9.00 – 16.00, tirsdag 9.00 – 18.00 og torsdag 9.00
– 15.30.
Ud over dette officielle system er der et antal Facebook grupper, som beboerne selv har oprettet.

